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OD ZARZĄDU
Drodzy członkowie Zjednoczenia - jak już wszystkim wiadomo, goszcząca w Helsinkach na naszym
kwietniowym spotkaniu delegacja oddziału ZP w
Turku w osobach pani prezes Małgorzaty Karabella
i pani sekretarz Elwiny Żołędziewskiej, zaprosiła
nas na majowy piknik do pięknego ośrodka w Ahtela w Sauvo, dlatego nasze majowe spotkanie zostało odwołane i … w ten sposób zaskoczyło nas
lato. O ile można nazwać latem tę, nieco chłodną i
kapryśną porę roku.

tutaj bardzo miło spędzić czas na wiele sposobów.
Są szlaki dla łazików, jezioro i plaża dla wodniaków, można także łowić rybki, zbierać grzybki, iść
do sauny, pograć w piłkę na boisku no i oczywiście
pogrillować to i owo. W pobliżu jest też pole golfowe. Krótko mówiąc dla każdego coś miłego.
Niepogoda nam nie przeszkodzi, mamy do dyspozycji schronisko czyli Takkatupa.
A więc serdecznie zapraszamy wszystkich wraz z
rodzinami na wspólne grillowanie i kalorii spalanie.
Do kawy i herbaty można przynieść własne wypieki. Zimne napoje każdy przynosi we własnym zakresie.
Spotykamy się przy Takkatupa. Adres: Luukintie
33, 02970 Espoo. Mapa książki telefonicznej Fonecty str. 91, kwadrat 1A.
Dojazd z Helsinek autobusem nr 34.

Życzymy więc wszystkim członkom i sympatykom wspaniałego urlopu, wesołych wakacji i słonecznego LATA!
Hyvää kesää!

Zaraz potem :) zapraszamy na spotkanie jesienne
w niedzielę, 11-go września 2016 r. o godz.
12-tej na nasz tradycyjny PIKNIK w Luukki.
Zapraszamy członków Zjednoczenia Polskiego
wraz z rodzinami oraz wszystkich zainteresowanych naszą działalnością.
Przygotujemy dla Was strawę dla duszy, ale także
i dla ciała. Ośrodek rekreacyjny Luukki znajduje się
w północnej części Espoo przy Vihdintie. Można

ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH PROSIMY O ZGŁOSZENIA DO 07.09.2016.
MICHAŁ 050 3466660, JUREK 040 7275969.
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Aktualności letnie i jesienne,
Spotkanie Katyńskie,
81 rocznica śmierci Marszałka Piłsudskiego,
Polonia w Turku, wycieczka do Wilna,
Lyhyesti suomeksi, uudet jäsenet.

SPOTKANIE KATYŃSKIE
W dniu 17 kwietnia br. Zjednoczenie Polskie w
Helsinkach zorganizowało spotkanie poświęcone
pamięci o zbrodni katyńskiej, którego specjalnym
gościem był pan Zdzisław Mackiewicz.

kpt. Wacława Mackiewicza i prof. Arno Saxéna
mieszkają w Turku i są dobrymi przyjaciółmi), została opisana przez pana Mackiewicza w artykule
opublikowanym w trzech kolejnych numerach
„Kontaktu”: 2/2008, 3/2008 i 4/2008.
Podczas spotkania pan Zdzisław Mackiewicz
przedstawił dokumenty związane ze śmiercią ojca
w Katyniu. Najbardziej wzruszającym z nich był list
skierowany przez kpt. Wacława Mackiewicza do
żony, zawierający również dopiski przeznaczone
dla obu synów, w tym dla małego Zdzisława. Część
oryginalnych dokumentów została przekazana
przez dostojnego Prelegenta polskim archiwom. W
trakcie spotkania pan Zdzisław Mackiewicz zaprezentował również książki poświęcone zbrodni katyńskiej, wydane w Polsce i w Finlandii (np.
„Stalinin murhat Katynissa”), w tym te z nich, w
których jest mowa o jego ojcu. W spotkaniu pamiątkowym Zjednoczenia udział wziął pan Ambasador RP Przemysław Grudziński wraz z pracownikami Ambasady RP. Na spotkanie zgromadzenia przybyli też członkowie nowego zarządu oddziału Zjednoczenia Polskiego z Turku.

Podczas spotkania pan Zdzisław Mackiewicz, honorowy prezes oddziału ZP w Turku, w poruszający
sposób przedstawił swoją historię rodzinną, związaną ze zbrodnią katyńską. Ojciec pana Zdzisława
Mackiewicza, kapitan Wacław Mackiewicz (pośmiertnie awansowany na majora), w wyniku walk
prowadzonych przy wschodniej granicy II RP dostał się do niewoli sowieckiej, a następnie trafił do
obozu w Kozielsku, skąd w lutym 1940 r. napisał
ostatni list do rodziny. Został zamordowany w Katyniu w kwietniu 1940 r. Po upływie kilkudziesięciu
lat od tego wydarzenia Pan Zdzisław Mackiewicz
podjął poszukiwania rodziny prof. Arno Saxéna,
fińskiego patomorfologa, który uczestniczył w pracach Międzynarodowej Komisji Lekarskiej, dokonującej w 1943 r. ekshumacji ciał oficerów zamordowanych w Katyniu. Finałem starań Pana Zdzisława
Mackiewicza było odnalezienie syna prof. Saxéna,
odtworzenie powojennych losów fińskiego eksperta, a także jego pośmiertne odznaczenie Krzyżem
Komandorskim Orderu Zasługi RP w 2007 r. Historia ta, przedstawiająca żmudne dociekania archiwalne, a przy tym pełna zaskakujących zbiegów
okoliczności (okazało się m. in., że prawnukowie
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Pobrane ze stron Ambasady RP w Helsinkach,
zdjęcia i tekst Piotr Chmiel.

nej powierzył J. Beckowi, sprawy krajowe W. Sławkowi.

81 ROCZNICA ŚMIERCI
MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
Józef Piłsudski – urodził się w 1867 roku w Żułowie pod Wilnem, polityk, polski działacz niepodległościowy, naczelnik państwa polskiego, Pierwszy
Marszałek Polski, oraz premier Polski.

Po ukończeniu gimnazjum rozpoczął studia medyczne w Charkowie, tam prowadził działalność
rewolucyjną i niepodległościową wśród studentów.
Przypadkowo zamieszany w przygotowanie zamachu na cara Aleksandra III, został aresztowany,
skazany na 5 lat więzienia i zesłany na Syberię.
Podczas I wojny światowej organizował polskie
oddziały zbrojne. Osobiście dowodził I Brygadą
Legionów i na jej czele stoczył z Rosjanami wiele
bitew. Od 1920 roku pełnił funkcję marszałka Polski. Później w wyniku politycznych zawirowań
zrzekł się wszystkich funkcji wojskowych i trzymał
się z dala od życia politycznego.
W 1926 roku niezadowolony z ogólnej sytuacji w
Polsce, siłą przejmuje władzę w kraju (przewrót
majowy). Odrzucił proponowaną mu prezydenturę,
w nowym rządzie formalnie sprawował funkcję ministra wojny i generalnego inspektora sił zbrojnych. W latach 1926-1928 i 1930 był dwukrotnie
premierem. Pod hasłami zwalczania ”sejmowładztwa" i "partyjniactwa" oraz "sanacji życia politycznego" zwalczał opozycję. Doprowadził m.in. do
rozbicia Centrolewu i procesu brzeskiego, co zapewniło zdecydowane zwycięstwo Bezpartyjnemu
Blokowi Współpracy z Rządem w wyborach 1930.
Opracowana pod wpływem zgrupowanych wokół
niego sił politycznych Konstytucja kwietniowa
(1935) znacznie zwiększała uprawnienia prezydenta i rządu. Dążył do stworzenia systemu bezpieczeństwa państwa poprzez zawarcie dwustronnych
umów o nieagresji z ZSRR (1932) i Niemcami
(1934). Szukał możliwości zawarcia trwałych sojuszy z Francją i Anglią. 1932 z uwagi na pogarszający się stan zdrowia prowadzenie polityki zagranicz-

Zmarł na raka wątroby w Belwederze 12 maja
1935 (w 9. rocznicę zamachu stanu). Ogłoszona
została żałoba narodowa. 17-go maja została odprawiona msza żałobna celebrowana przez kard.
Aleksandra Kakowskiego. Pogrzeb Józefa Piłsudskiego stał się wielką manifestacją jedności narodowej. Ciało marszałka złożono w krypcie św. Leonarda na Wawelu. Przez pewien czas trwały jednak spory pomiędzy władzami duchownymi a
świeckimi dotyczące miejsca spoczynku Piłsudskiego. Ostatecznie, 22 czerwca 1937, na polecenie
metropolity krakowskiego abpa Adama Stefana
Sapiehy trumnę przeniesiono do krypty pod Wieżą
Srebrnych Dzwonów.
12 maja 1936 serce Piłsudskiego zostało złożone
w grobie jego matki na cmentarzu Na Rossie w
Wilnie. Nagrobek wieńczy płyta granitowa płyta,
obrobiona i oszlifowana przez Bolesława Sypniewskiego. Na płycie zgodnie z wolą Piłsudskiego wykuto inskrypcję, cytaty: u góry z Wacława Sieroszewskiego powieści „Beniowski”, u dołu z Juliusza
Słowackiego „Matka i serce syna”.

U góry:

Ty wiesz, że dumni nieszczęściem nie mogą
Za innych śladem iść tą samą drogą.

Na dole:

Kto mogąc wybrać, wybrał zamiast domu
Gniazdo na skałach orła, niechaj umie
Spać, gdy źrenice czerwone od gromu
I słychać jęk szatanów w sosen szumie.
Tak żyłem między nimi.

Za życia Piłsudski rozważał, kto przejmie po nim
rolę przywódcy. Nie widział jednak w swoim otoczeniu godnego następcy, obawiał się także zachowania najwyższych dowódców wojskowych po
swoim odejściu. Zgodnie z tymi obawami po jego
śmierci rozpoczęła się rywalizacja pomiędzy grupą
wojskowych skupionych wokół generalnego inspektora Sił Zbrojnych Edwarda Rydza-Śmigłego a
stronnictwem pałacowym, któremu przewodził pre-
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zydent RP Ignacy Mościcki. Żaden z nich nie posiadał jednak odpowiednich cech osobowościowych,
ażeby zdominować scenę polityczną w takim stopniu, w jakim uczynił to Piłsudski.

Wyszukała dla was w Internecie Alicja

chałem Mackiewiczem. Ewentualne opłaty za bagaż i inne pokrywa uczestnik wyjazdu osobiście.
Wiążące zgłoszenie należny przesłać jak
najszybciej do Ewy Rajatammi:
ewa.rajatammi@kolumbus.fi

POLONIA W TURKU
W niedzielę, 15-go maja, spotkaliśmy się na majówce w Ahtela. Na spotkanie przyjechało tylko
około 20 dorosłych i 10 dzieci, ponieważ pogoda w
tym dniu w Turku była deszczowa.
Wszystkich zebranych przywitała pani prezes Małgorzata Karabella. Pani skarbnik przedstawiała zebranym prezesa ZP z Helsinek, pana Michała Zielińskiego i jego zastępcę, panią Katarzynę Lehtonen.
Pan prezes opowiedział w skrócie historię i cele
stowarzyszenia. Na koniec wręczył podarunek dla
polonii w Turku, za który bardzo dziękujemy. Następnie było pieczenie kiełbasek, kukurydzy i
wspólne biesiadowanie. Część panów łowiła ryby,
dzieci bawiły się na placu zabaw.
Serdeczne podziękowania dla pani Joanny Snäll
za pomoc w organizacji spotkania oraz gościom z
Helsinek za odwiedziny.

Elwina Żołędziewska
WYCIECZKA DO WILNA
Zjednoczenie organizuje wyjazd do Wilna w
dniach 03.09. - 05.09.2016. Przewidywany koszt
około 200 €. Na sumę tę składają się koszty biletu
lotniczego i hotelu / 2 doby / Bilet lotniczy w klasie
turystycznej kosztuje 137,52 €, nocleg w hotelu
"PAN TADEUSZ" Dom Polski w pokoju 2 osobowym
ze śniadaniem 46 €, 1 osobowym 40 € + śniadanie.
Wylot z Helsinek 03.09. 2016 godz. 9.30, Wilno
11:15. Powrót z Wilna 05.09.2016 godz. 18:05,
Helsinki godz. 19:20. W programie m. inn. zwiedzanie Wilna z uwzględnieniem pomników i obiektów historycznych łączących oba Narody na tle
wielowiekowej wspólnej historii, spotkanie z zarządem Związku Polaków na Litwie i z prezesem Mi-

Prosimy o pilne zgłaszanie się ze względu na
ograniczoną ilość biletów i możliwość zmiany cen,
te ceny to oferta specjalna i obowiązuje tymczasowo, tzn. mogą ulec zmianie. Zjednoczenie opłaca
koszt hotelu ok. 46 € osobom, które zapłaciły
składki członkowskie za rok 2016.

LYHYESTI SUOMEKSI
3 11.

syyskuuta klo 12.00, perinteinen syyshuviretki. Kutsumme kaikki jäsenet perheineen ja
ystävineen, ja ne jotka ovat kiinnostuneita toiminnastamme, piknikille Luukin ulkoilualueelle.
Osoite: Luukintie 33, 02970 Espoo. Bussi 34 Helsingistä. Tavataan Takkatuvan vieressä. klo 12:00.

Józef Klemens Piłsudski (5.12.1867—
12.05.1935) oli puolalainen vallankumouksellinen
ja valtiomies, sotamarsalkka ja armeijan perustaja,
itsenäisen Puolan ensimmäinen valtionpäämies
(1918–1922) ja myöhemmin Puolan tosiasiallinen
johtaja (1926–1935). Hänet on haudattu Krakovassa mutta sydän on haudattu hänen äitinsä viereen
Vilnaan.

3

Tänä vuonna 12 toukokuuta oli kuulunut 81
vuotta Marsalkka Pilsudskin kuolemasta. Syyksylla
ZP järjestä retki Vilnaan, halukkaat pyydämme
ilmoittautuman kiireesti Ewa Rajatammille:
ewa.rajatammi@kolumbus.fi
3

Nowi członkowie - Uudet jäsenet:

(25.04.2016)

Valtonen Bożena,
Gogulski Juha

Witamy w naszym gronie — Tervetuloa joukkomme!

ZJEDNOCZENIE POLSKIE w HELSINKACH
PL 279, 00121 HELSINKI
NORDEA: FI13 1247 5000 0012 63
E-mail: zpolskie@polonia-finlandia.fi
http://polonia-finlandia.fi/

ZARZĄD:
prezes
wiceprezes
sekretarz
skarbnik
członek
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Michał Zieliński
Katarzyna Lehtonen
Jerzy Gogulski
Ewa Rajatammi
Brygida Antikainen

